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Curitiba, 03 de setembro de 2018. 

 

Circular 05/18 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

Mantendo o seu pioneirismo educacional, a partir de 2019, ele ampliará sua proposta educacional 

com o PROJETO BILÍNGUE, realizado em parceria com a University of Dayton Publishing, elevando o 

SAGRADO – Rede de Educação a primeira Rede de Ensino a realizar um projeto em parceria com uma 

universidade americana, com uma nova proposta pedagógica feita para construir um mundo sem 

fronteiras. 

O selo University of Dayton Publishing, criado em 2009, tem como missão fornecer materiais 

didáticos para o aprendizado em inglês, de alta qualidade e para promover valores universais que 

desenvolvam responsabilidade social, cooperação e conscientização global. Sendo ele de 

responsabilidade direta da University of Dayton, uma instituição particular católica mantida pela 

Sociedade de Maria localizada em Dayton, no estado de Ohio. Fundada em 1850, a instituição recebeu 

o nome e o status atuais em 1920. 

O Ensino Bilíngue é o processo de ensino e aprendizagem de um currículo acadêmico em duas 

línguas. Assim a segunda língua não é ensinada como uma língua estrangeira e sim como uma língua 

parceira. O foco principal está em agregar não somente o conhecimento linguístico, mas a cultura do 

outro através do contato com os conteúdos escolares em ambas as línguas. 

Na atualidade, é cada vez maior a quantidade de pais que reconhecem os benefícios do 

bilinguismo, sendo crescente o número de famílias que optam por esse tipo de educação para seus filhos. 

Pois, na conjuntura atual, dominar um segundo idioma não é mais uma opção, mas uma necessidade, já 

que a segunda língua pode fazer toda a diferença tanto no meio acadêmico quanto no profissional. 

No mundo globalizado, ler e compreender textos em diferentes níveis de complexidade, produzir 

e-mails, relatórios ou propostas de negócios em inglês se tornaram habilidades muito valorizadas e até 

mesmo exigidas pelo mercado de trabalho. 

Muitas pessoas buscam esse tipo de formação na vida adulta e alcançam considerável êxito, mas 

de forma geral, é durante a educação básica que essas habilidades são adquiridas de forma mais natural 

e eficaz. Iniciada durante o primeiro contato na escola, essas habilidades vão aprimorando-se ao longo 

dos anos de formação das crianças e dos adolescentes. É importante reforçar que até mesmo o 

letramento pode ser feito em mais de um idioma, aumentando a facilidade da criança na obtenção de uma 

segunda língua. 

Por isso, o SAGRADO – Rede de Educação lança um projeto que tem como objetivo tornar-se 

Bilíngue, pois antes da caracterização curricular se faz necessário que os educandos sejam preparados 

para este processo no transcursar da Educação Básica. 

 

 

 



INFORMANDO...   

Setembro   

Dia 06/09 – Término do 2º Trimestre. 

Dia 07/09 – Dia da Pátria – feriado. 

Dia 08/09 – Nossa Sra. da Luz dos Pinhais – feriado em Curitiba. 

Dia 10/09 – Início do 3º Trimestre. 

Dia 11/09 – Um noite no espaço - Infantil V. Aguardar orientações. 

Dia 12/09 – Visita Ensino Médio 31- UNICESUMAR. 

De 12 a 19/09 – Semana de Recuperação de Notas: 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.  

 Os educandos que obtiveram nota abaixo da média (60) em um dos componentes curriculares, 

deverão fazer a solicitação da prova, mediante comunicado que será enviado pelo SOP. Para os 

Instrumentos Avaliativos, os objetos de estudo estarão disponíveis no Portal Webgiz e murais de sala 

de aula. 

Dia 14/09 – Envio dos pareceres para Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental I.  

Dia 14/09 – Formação Matemática Waldorf (Curso de Formação de Docentes) 14h-17h. 

Dia 21/09 – Descobrindo as sensações - Infantil I e II. Aguardar orientações. 

Dia 22/09 – PIQUENIQUE DA FAMÍLIA SAGRADO – Local: Recanto Sagrado. Aguardar orientações. 

Dia 22/09 – Empresário Mirim – 6º anos Fundamental II. Aguardar orientações. 

Dia 24/09 – Regência da 3ª série do Curso de Formação de Docentes no Ensino Fundamental I. 

Dia 26/09 – Na escola com o Chef - 1º anos Fundamental I - Cozinha Experimental. Aguardar orientações. 

Dia 28/09 – Boletins online estarão disponíveis no Portal (2º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio). 

IMPORTANTE... 

Pontualidade: reforçamos a importância da pontualidade na entrada das aulas, manhã às 7h20 e tarde 

às 13h20, lembrando que a oração faz parte da 1ª aula. 
 

COMUNICANDO... 

Matrículas: Pais interessados em matricular outros filhos para 2019, favor agendar entrevista durante 

mês de setembro com o SOE – pelo telefone 3112-9300 ou na Recepção Central. 
 

Reserva de vaga 2019 e atualização dos dados: Dia 10/09, enviaremos, pelo seu (a) filho (a), o 

documento de reserva de vaga e atualização dos dados impresso para correção e assinatura. Este será 

devolvido pelo educando até o dia 17/09, impreterivelmente.  

OBS: Para efetivação da rematrícula que será via on-line, as mensalidades deverão estar quitadas, 

qualquer dificuldade entrar em contato com a Tesouraria. 

Bolsas de Estudo para 2019: A lista de espera para solicitação de Bolsas de Estudo 2019, (novas 

bolsas), será aberta do dia 08 a 11/10/2018. O responsável deverá comparecer pessoalmente para 

inclusão do educando na lista. 

Horário de atendimento na Secretaria Escolar: 8h às 11h manhã e 12h30 às 17h tarde. 

 

Recepção Central: O acesso ao Colégio para atendimentos com os Serviços Pedagógicos e 

Administrativos deverá ser feito pela Recepção Central, com entrada na Av. Iguaçu, nº1550. 
 
  

“Quando o amor existe verdadeiramente no coração, desperta um grande desejo de ver Deus 
conhecido, amado e servido. ”   (Madre Clélia) 

Madre Clélia, nossa amada Fundadora – 03 de novembro – Missa da Beatificação. 
 

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 

 


